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REGULAMENTA A EFETIVAc;Ao DOS CARGOS PUBUCOS DE 
AGENTES COMUNITARIOS SAUDE EDE AGENTES DE COMBATE 
As ENDEMIAS QUE SE SUBMETERAM A PROCESSO SELETlVO E 
ADOTA OUTRAS PROVID�NCIAS 

Afonso Tavares Leite, Prefeito do Municipio de Abaiara. 

Faco saber, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da Lei Orqanica Municipal que a 

Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1°. Em atendimento ao disposto nos paraqrafos 4° e 5° do art 198 da Constituicao 

Federal, combinado com o disposto na Lei Federal n° 11.350/2006, os Agentes Comunitanos de 

Saude - ACS e os Agentes de Combate as Endemias - ACE que estejam no exercicio da funcao, 

sob qualquer vinculo juridico, na data da publicacao desta Lei, ficam dispensados de se 

submeteram a processos seletivos os que ja foram submetidos anteriormente. 

Pareqrafo unico: Ficam efetivados os Agentes Comunitarios de Saude - ACS e os Agentes e de Combate as Endemias - ACE contratados pelo Municipio de Abaiara e que se submeteram aos 

processes seletivos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude atraves dos editais 001/2017, 

004/2017. 

Art. 2°. Os Agentes Cornunitarios de Saude -ACS e os Agentes de Combate as Endemias - 

ACE sujeitar-se-ao ao regime juridico unico nos termos do art. 70 Lei Orqanica do Municipio - 

LOM e ao que dispoe na Lei Federal n°. 11.350 de 05 de outubro de 2006, sendo lhes aplicada a 

leqislacao pertinente aos servidores publicos efetivos integrantes da estrutura funcional da 

adrninistracao direta do poder executive. 

Paraqrafo unico: Havendo carencia no provimento dos cargos de Agentes Cornunitarios 

de Saude - ACS e Agentes de Combate as Endemias - ACE, a Secretaria MunicipalRite@(.«.i@ 
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devera realizar processo seletivo para fins de investidura efetiva dos cargos nos termos do §4° do 

art. 198 da Constituicao Federal. 

Art. 3°. Os ocupantes dos cargos de Agentes Comunitarios de Saude - ACS e Agentes de 

Combate as Endemias - ACE deverao atender as exiqencias tecnicas de atribuicao funcional 

contidas nos editais da selecao publics e na Lei Federal n°. 11.350 de 05 de outubro de 2006. 

Art. 4°. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao. revogando-se as disposicoes 

em contrario, 

Prefeitura de Abaiara, Ceara, 08 de agosto de 2019. 
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